Veranda's & serres

Uw veranda, uw keuze!

Veranda's & serres

Vorm een naadloze verbinding tussen binnen en buiten dankzij ons glas!

Hoe kies je het juiste glas voor je veranda?
De aankoop van de beglazing voor een veranda is een belangrijke beslissing. Daarbovenop kan het een
aanzienlijke investering zijn, afhankelijk van de afmetingen, kwaliteit en ontwerp. Andere belangrijke
overwegingen zijn natuurlijk stijl, uitstraling en comfort, en dit is waar het glas dat u kiest het verschil maakt.
U wilt dat uw veranda er goed uitziet en aan uw behoeften en wensen voldoet!
Het openen van een woonkamer naar de tuin is vaak een gemakkelijk haalbare optie. De veranda biedt een
nieuwe leefruimte terwijl het tegelijkertijd een visuele opening is naar de buitenomgeving. Een serre kan ook
een positieve bijdrage leveren aan de energieprestaties van het huis, door zonnewarmte op te vangen en te

laten bijdragen aan de verwarming in de koude maanden.

Wat is het beste glas voor een veranda of serre?
Maar verrassend genoeg focussen veel mensen zich bij het overwegen van een nieuwe veranda op de
esthetiek, het raamwerk, de vorm, en hoe het de bestaande architectuur van hun huis zal aanvullen. Men denkt
beduidend minder na over de keuze van het glas. Zoals we steeds zeggen; men kijkt altijd door glas en nooit
naar glas.
Uw glaskeuze voor het dak en de verticale beglazing heeft een enorm grote invloed op het algehele gevoel en
comfort van uw veranda. Daarom is het kiezen van het juiste glas misschien wel één van de belangrijkste
beslissingen die u zult moeten maken. Met ons assortiment van kwalitatief hoogstaande beglazingsoplossingen
voor veranda’s, met diverse voordelen, is het nemen van de juiste beslissing nu een stuk gemakkelijker.

Welke soorten beglazing kies je voor een veranda?
Ons assortiment glas voor verandadaken biedt u een keuze uit hoogstaande thermisch isolerende beglazing,
zonnewarmtewerende beglazing, geluidswering, aantrekkelijke kleuren & esthetiek, privacy, letselveilig en
zelfs bescherming tegen inbraak. Elke glastint heeft zijn eigen combinatie van zonwering en
schitteringsreductie, evenals een individueel karakter dat bij u past.

Beglazing in je veranda plaatsen?
Uw keuze hangt af van wat u nodig heeft.

Thermisch comfort
Voor comfort en energiebesparing is verbeterde thermisch isolerende beglazing de minimumstandaard voor
veranda’s geworden. In de winter verbetert deze beglazing het comfort door koude zones tot een minimum te
beperken en de kwaliteit van het geheel te beschermen door interne condensatie te verminderen. Verbeterde
thermisch isolerende beglazing, met een zonwerende functie, vermindert zonnewarmtewinst, terwijl het een
grote hoeveelheid natuurlijk, hoewel gefilterd, licht binnenlaat. Dit wordt zeer gewaardeerd op zonnige dagen.
De toepassing van het juiste glas dat thermische isolatie en zonwering combineert is een belangrijk punt voor
het verminderen van oververhitting en verblinding.
Door hun grote glazen oppervlakken ontvangen veranda’s een enorme hoeveelheid natuurlijk licht en zonneenergie.

Behoud in alle seizoenen een comfortabele temperatuur in de veranda.
Voor gevels met een lage blootstelling aan de zon (naar het noorden of oosten gericht) kan bijvoorbeeld
gekozen worden voor beglazing zonder zonnewarmtewering, vooral als de veranda zich in een koele tot
gematigde klimaatzone bevindt.
Aan de andere kant, voor oriëntaties op het zuiden en westen, met name in warme gebieden, is het beter om
beglazing te gebruiken met een verminderde energietransmissie, zoals bijvoorbeeld COOL-LITE XTREME
60/28

wanneer er sprake is van hoge blootstelling aan zonnestraling.

Verwarmende beglazing
Het thermische comfort van discrete en efficiënte stralingswarmte. Op een gevel biedt EGLAS beglazing een
oplossing voor extra verwarming of hoofdverwarming die met name geschikt is voor veranda’s.
EGLAS kan bijna onzichtbaar in raamkozijnen worden ingebouwd en biedt een zeer comfortabele
stralingswarmte (directe warmte, geen tocht of stofverstoring).
Grote glazen oppervlakken zorgen voor zachte en gelijkmatige warmte in de ruimte.
Ruimtebesparing is een ander voordeel van EGLAS, omdat geen grote radiatoren op de vloer of tegen de serre
geïnstalleerd hoeven te worden. Bovendien is het rechtstreeks verbonden met het elektriciteitsnet waardoor
omvangrijke en onaantrekkelijke transformatoren niet nodig zijn.
Natuurlijk kan een veranda of orangerie voor inbrekers een toegang tot uw huis zijn. Ons gelaagde glas
beschermt tegen inbraak door glasbreuk aanzienlijk te vertragen. Dit is vaak een effectieve en
afschrikwekkende barrière tegen elke poging tot inbraak. Het gebruik van gelaagd glas geeft ook een
verbeterde bescherming tegen geluidsoverlast van buitenaf.

Denk goed na over het glas in uw veranda of serre
Voor velen onder ons is een veranda of serre een essentieel onderdeel van ons huis. Een veranda of orangerie
zorgt voor de perfecte verbintenis tussen binnen en buiten en daarom vertoeven we er zo graag. Wij helpen u
graag bij de beslissing om de juiste type beglazing te kiezen voor uw ramen, deuren en veranda. Het is
essentieel!
Net omdat we er zoveel tijd in doorbrengen, is het van groot belang om het de juiste beglazing te kiezen. Veel
hangt af van de positionering. Is de veranda gericht naar het noorden of noordoosten, of net naar het zuiden
of zuidwesten. In functie daarvan moet het juiste glas worden gekozen. Denk goed na over het type glas want
het is van cruciaal belang voor uw comfort.
Maar dit is niet alles, Saint-Gobain Building Glass biedt ook andere mogelijkheden afhankelijk van uw
behoeften, zoals verwarmend glas, geluidswerend glas of anti-condensatie glas. Denk dus altijd goed na over
uw beglazing, want kiezen voor het juiste glas in uw veranda, betekent verhoogd comfort, aangenamere sfeer
en vooral veel plezier van uw favoriete plek!

Foto's

Beglazing voor veranda's & serres

Eglas | Saint-Gobain Building Glass Verwarmend glas

CLIMAPLUS SUN | Zonwerend isolatieglas | Saint-Gobain Building Glass

Zonwerende beglazing Cool-Lite SKN 145 | Saint-Gobain Building Glass

Beglazing voor veranda's & serres
Wat is mogelijk als beglazing voor uw veranda?

COOL-LITE SKN 183

SAGEGLASS

EGLAS

COOL-LITE ST BRIGHT SILVER

CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN

CLIMATOP XN

COOL-LITE XTREME 70/33

COOL-LITE SKN 145

COOL-LITE ST 150
Vind een verdeler

Isolerend glas

ECLAZ ONE
NEW ECLAZ ONE® 80/53 : Met verbeterde zonnefactor! Nieuwe en revolutionaire generatie isolatieglas dat
maximaal natuurlijk daglicht in huis haalt, nu met verbeterde zonnefactor…

